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Պաապտայի Խօսակցութիւննները «Ժամանակի
Կորուստ Են». Նախկին Վարչապետներ

Չորս Նախկին Վարչապետներ Երէկ Ճշդեցին, Որ Իրենք Պիտի Չմասնակցին
Յառաջիկային Կայանալիք Պաապտայի Ազգային Հանդիպումին:: Անոնք Այս
Հանդիպումը Որակեցին«Ժամանակի Կորուստ»:
«Մեր Չմասնակցիլը Պաապտայի Հանդիպումին, Յստակ Հակառակութիւնն
Է Այն Կառավարութեան, Որ Ի Վիճակի Չէ Լուծումներ Գոյացնել Փրկելու
Լիբանանը»:
Այս Առումով Միացեալ Հաղորդակցութիւն մը հրապարակուեցաւ Նախկին
Վարչապետներ՝ Սաատ Հարիրիի, Նաժիպ Միքաթիի, Ֆուատ Սանիորայի
Եւ Թամմամ Սալամի Անունով:

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն
Թուրքիան Արաբներու Թշնամին Է.
Յայտարարեց Ամրօ Մուսա
Եգիպտացի անուանի քաղաքական գործիչ Ամրօ
Մուսա (արաբական լիկայի նախկին առաջին
քարտուղար եւ եգիպտոսի նախկին արտաքին
գործոց նախարար), որ օրեր առաջ խօսած
է «սքայ նիւզ արապիք» կայանին ըսած է, որ
այսօրուան դրութեամբ թուրքիան կը համարուի
արաբական աշխարհի թիւ մէկ թշնամին։
Մուսա մասնաւորապէս ըսած է՝ «թուրքիան
ներկայիս արաբական աշխարհին համար մեծագոյն վտանգն է: Այս երկիրը
վերջին օրերուն զինուորական քայլերու դիմեց արաբական աշխարհի երեք
տարբեր կէտերու մէջ` հիւսիսային իրաքի մէջ օդային հարուածներու ճամբով,
հիւսիսային սուրիոյ մէջ գետնի վրայ զինուորական ներկայութեամբ, լիպիոյ
մէջ ցամաքային, ծովու, վարձկաններու եւ միլիսներու ճամբով»:
Շար. Էջ 07

320 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 20588-ի
Հայաստանի մէջ, 22 յունիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան
ընդհանուր 20 588 դէպք, որոնցմէ
9131ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան
Հիւանդութիւններու վերահսկման
եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում կը
ստանայ 10 980 վարակակիր:
Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 96 843 քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած
320 նոր դէպք եւ 129 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 10 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 360):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 83, 81, 70, 53, 84 տարեկան տղամարդիկ եւ 71, 84,
62, 60 տարեկան կանայք:

Մենք Պէտք Է Ընենք Ամէն Ինչ, Որ Արցախը
Կայանայ Իբրեւ Հզօր Պետութիւն.
ՀՀ Նախագահ
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան զրուցած է Ազգային ժողովի
«Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւոր
Տաթեւիկ
Հայրապետեանի եւ քաղաքագէտ
Էտկար Էլբակեանի հետ:
Այս մասին կը տեղեկանանք նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան հետ կապերու վարչութենէն:
«Մենք պէտք է ընէինք եւ ընենք ամէն ինչ, աշխատինք օր ու գիշեր, որ
Արցախի Հանրապետութիւնը` իբրեւ քաղաքական եւ պետական միաւոր,
կայանայ իբրեւ հզօր պետութիւն, հզօր` տնտեսապէս, ռազմական ու նաեւ`
ժողովրդագրութեան իմաստով»,- ըսած է նախագահ Արմէն Սարգսեան:
Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
02
Շար. Էջ
Էջ
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 9,140,030 (1,172.6/1 միլիոն), մահացած են 472,521 (60.6/1 միլիոն), բուժուած են 4,898,696 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,603, մահացածներ` 32, բուժուած` 1,077
Շար. Էջ 02
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 20,588, մահացածներ` 360, բուժուած` 9,131
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 100,935 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 2,917
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Մենք Պէտք Է Ընենք Ամէն Ինչ, Որ Արցախը Կայանայ Իբրեւ Հզօր
Պետութիւն. ՀՀ Նախագահ
Սկիզբը Էջ 01
Ան նշած է, որ ժողովրդագրութիւնը
այսօր կարեւոր գործօն է ամբողջ
աշխարհին մէջ` հիմք հանդիսանալով անվտանգութեան, քաղաքական, տնտեսական եւ բազմաթիւ
այլ խնդիրներու լուծման համար:
Հանրապետութեան նախագահին
համաձայն, Արցախը ունի աւելի
քան բաւարար միջոցներ` զգալիօրէն մեծցնելու իր մարդկային դրամագլուխը եւ աւելի զարգանալու: Այդ
ուղղութեամբ պէտք է կատարուին
գործնական քայլեր:
Միւս կարեւոր խնդիրը նախագահ

Սարգսեանը նկատած է պարէնի
անվտանգութեան հարցը: Անոր
համաձայն, Արցախը ունի բոլոր
կարելիութիւնները` աշխուժօրէն
զբաղելու պարէնի արտադրութեամբ:
«Եթէ այսօր ունինք «Քորոնա»
ժահրին հետ կապուած խնդիրներ,
որոնք ցաւագին են, մարդկային
կեանքեր կը խլեն, վաղը պիտի
ունենանք տնտեսական խնդիրներ:
Տնտեսական խնդիրներէն զատ`
պիտի ունենանք նաեւ պարէնի
անվտանգութեան խնդիր: Աշխարհին մէջ պարէնի անվտանգութեան
իմաստով ինքնաբաւ պետութիւններ
գրեթէ չկան»,- ըսած է ՀՀ նախա-

գահը:
Ընդգծելով
տնտեսութեան,
ժողովրդագրութեան եւ պարէնի
անվտանգութեան ոլորտներուն
կարեւորութիւնը`
նախագահ
Սարգսեան խօսած է այդ ուղղութիւններով ազգային, պետական
ծրագիր ունենալու մասին: «Ասիկա
չի վերաբերիր միայն Արցախին: Մեր
ուշադրութիւնը պէտք է Հայաստանի
ամբողջ տարածքին ըլլայ, Մենք
հայեցակարգային փոփոխութեան
կարիքը ունինք, մեր վերաբերմունքը
պէտք է փոխենք»,- ընդգծած է
նախագահ Սարգսեան:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Մայքըլ Արլէն

Ազգային Ժողովը Ընդունեց Նոր Նախագիծ. Սահմանադրական
Դատարանի Նախագահն Ու Դատաւորները Պիտի Փոխուի՞ն
Ազգային
ժողովը
առաջին
ընթերցմամբ
ընդունեց
«Իմ
քայլը» խմբակցութեան խումբ մը
պատգամաւորներու կողմէ ներկայացուած
Սահմանադրական
փոփոխութիւններու նախագիծը,
որով կ’առաջարկուի փոխարինել
Սահմանադրական դատարանի
նախագահը եւ ընդհանուր տեւողութեամբ ոչ պակաս, քան 12
տարի պաշտօնավարած Սահմանադրական դատարանի անդամները

(դատաւորները):
Օրէնքի նախագիծը ընդունուած է
միաձայն՝ 89 «կողմ» ձայնով:
Խորհրդարանի
նիստին
կը
մասնակցէր միայն «Իմ քայլը»
խմբակցութիւնը: «Բարգաւաճ
Հայաստան» եւ «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութիւնները յայտարարած էին, որ պիտի չմասնակցին
Ազգային ժողովի արտահերթ
նիստին:

Արցախի Պաշտպանութեան Նախարարութեան Մէջ
Պաշտօնանկութիւններ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը ստորագրած է շարք մը հրամանագրեր:
Գլխաւոր զօրաբաժնի Զօրավար
Միքայէլ Արզումանեանը ազատուած
է Արցախի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան բանակի հրամանատարի տեղակալի պաշտօնէն:
Գնդապետ Ստեփան Գէորգեանը
ազատուած է Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
բանակի հրամանատարի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով
տեղակալի պաշտօնէն:

Մայքլ Արլէն (անգլերէն՝ Michael
Arlen, Տիգրան Գույումճեան,
16 Նոյեմբեր 1895, Ռուսէ — 23
Յունիս 1956, Նիւ Եորք, Նիւ
Եորք, Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներ), հայազգի աշխարհահռչակ գրագէտ։
Երբ դեռ հինգ տարու էր
Տիգրան՝ հօրը հետ Լոնտոն
կ’անցնի, ուր նախնական
կրթութիւնը ստանալէ ետք
բժշկութիւն կը հետեւի Էտինպըրկի համալսարանը: Կէս
ամիս կը տեւէ սակայն իր
ուսողութիւնը. կը դառնայ
Լոնտոն ու ապրուստը ճարելու
համար ինքզինքը կու տայ գրականութեան:
Մեծ պատերազմին իբր պուլկարահպատակ՝ թշնամի կը նկատուի յաջս Անգլիական իշխանութեան, բայց իր սրտաբուխ
պաշտպանողականովը կ’արտօնուի կառավարութեան
ի նպաստ աշխատիլ եւ գրիչ
շարժել:
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Quarantaine

Գոյատեւում

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Քանի վարձկանք իցեն ի տան հօր իմոյ
հացալիցք, իսկ ես աստ սովամահ կորնչիմ:

1.Quarantaine
Ֆրանսերէն բառ մըն է, որ
բուն իմաստով կը նշանակէ
քառասնեակ, այսինքն՝ քառասունի չափ, ընդհուպ քառասուն
հատ. նմանակներն են՝ trentaine-երեսնեակ, vingtaine-քսանեակ, centaine-հարիւրեակ եւ
այլն: Ուրիշ ոչ մէկ իմաստ կը
բովանդակէ:
Իմաստային ընդլայնումով՝ բառս
նշանակած է
գումարը այն
օրերուն, ուր ճամբորդ մը ցամաք ելլելու կամ սահման մը հատելու առթիւ
պարտաւոր էր մեկուսանալ՝ թօթափելու համար այն ենթադրեալ վարակները,
որ կը կրէր ան: Իմաստային աւելի ընդարձակումով՝ quarantaine կոչուած է
նաեւ այն մեկուսարանը, ուր ենթական կ’անցընէ իր օրերը:
Բառս իր այս վերջին իմաստներով թափանցած է եւրոպական այլ լեզուներ,
երբեմն հնչիւնական թեթեւ պատշաճեցումներով, որոնցմէ մէկն ալ անգլերէն
quarantine, կառանտին-ն է, եւ այս մէկն ալ միահամուռ որդեգրուած է
արեւելահայ իրականութեան մէջ այն նոյն դիւրութեամբ, որով հիւրընկալուած
են հազարաւոր ուրիշ բառեր[1]:
Գալով արեւմտահայ իրականութեան՝ շատ վաղուց, Նորայր Բիւզանդացիէն
սկսեալ (1884) եւ մինչեւ մեր օրերը, փորձուած է թարգմանել զայն. առ այս
առաջարկուած են խայտաբղէտ եզրեր, ինչպէս՝ քառասնօր, քառասնաւուրք,
քառասունք, քառասնակ, քառասնեակ, քառասնօրեայք, զգուշապահք:
Հայերէնը քիչ մը աւելի առաջ երթալով հնարած է նաեւ քառասնարկել բայը,
որ մեկուսանալու գործողութիւնն է, հնարած է նաեւ քառասնարան եզրը, որ
նոյն ինքն մեկուսացման վայրն է: Ֆրանսերէնն ու յարակից լեզուները չունին
այս երկու եզրերը:
Ծանօթ.– Լիբանանահայութիւնը Քառանթինա կոչած է այն գաղթակայանը, որ
կառուցուած է հայ գաղթականներու ձեռքով՝ հէնց այնտեղ, ուր ֆրանսական
հոգատար իշխանութիւնը 1920-ին հաստատած է իր մեկուսարանը՝
նաւահանգիստին անմիջապէս կից:
*

*
*
Այս բոլորին մէջ կրկնութիւն են քառասնօր-ը (աշխարհաբար)-ը եւ
քառասնաւուրք-ը (գրաբար): Քառասունք-ը ընդունելի չէ, քանի ան արդէն
եկեղեցական եզր է՝ բոլորովին տարբեր նշանակութեամբ: Քառասնեակ-ը
բառացի թարգմանութիւնն է quarantaine-ին:
Իսկ արեւելահայ բառարանները՝ Մալխասեան, Աղայեան, Ակադեմիա, իբրեւ
հասկացութեան անուն որդեգրած են կարանտին, որու բացատրութեան մէջ
վերջին երկուքը ունին մեկուսարան:
* * *
Ինչպէս կը նկատենք, փաստօրէն չենք յաջողած յանգիլ հայերէն եւ հայեցի
հանրօրէն ընդունուած եզրի մը: Ակնարկութիւնս կը վերաբերի մասնաւորաբար
արեւմտահայ բառարանագիրներուն, եւ հետեւեալ պատճառով. մեր արդի
պատմութեան մէջ որեւէ պետական սահման ունեցած չըլլալնուս պատճառով՝
մեր բարքերուն մէջ չէ արմատակալած համապատասխան եզր մը, որուն
կառչէինք ու նուիրականացնէինք զայն: Իսկ արեւելահայերը ոչ մէկ ատեն
մտածած են հայացնել տուեալ եզրը:
Ինչպէս նախորդ յօդուածներուս մէջ ըսած էի Pandémie-ին եւ Banque-ին
առթիւ, այս պարագային եւս օտար բառը շատ հեռու է ընդգրկելէ ու թելադրելէ
իր նշած հասկացութիւնը: Մինչդեռ մեր քառասնօրեայք-ին քառասնօրէք
հնչիւնափոխ ձեւը, ինչպէս նաեւ զգուշապահք-ը շատ աւելի խօսուն ու
արտայայտիչ են: Ասոնցմէ մէկը վայելչօրէն կրնայ գոհացնել մեր կարիքները:
Թերեւս նախընտրաբար քառասնօրէք-ը՝ լրացուցիչ միւս երկու եզրերով:
Ուրեմն՝ քառասնօրէք, քառասնարան, քառասնարկել:
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ստահաբար ամբողջ Տիեզերքը իր
համակարգով կ՛ընթանայ պայմանաւորուածութեամբ. Մեզի յայտնի է արեգակնային դրութիւնը, յարաշարժ ու ժամանակացոյցի նման ընթացքով Արեւ լուսին
աստղեր: Բայց մենք գանք մեր Երկիր մոլորակին,
ոտքերնիս թող թեքերի ցամաքամասերու վրայ,
ինչ որ արդէն եղած է ու կը շարունակուի իբրեւ
տեղափոխութիւն կամ գաղթ որպէս ինչպէս
որեւէ կենդանութիւն այս մոլորակի: Պրպտող
մարդ արարածը հանգիստ չի կրնար մնալ ե՛ւ
հարցումներով ե՛ւ անոնց պատասխաններով պայմանաւորուած է կարծես իր
գոյութիւնը, մանաւանդ՝ գոյութեան իմաստը, ինչ որ մարդու յատուկ է: Մարդ
արարածը, նայած իր ապրած աշխարհագրական դիրքին, վայրին, ունեցած է
մասնայատուկ գոյն, ձեւ, կենցաղ, խառնուածք որով կը տարբերի ա՛յլ վայրի
բնակիչներէն որմէ՝ ցեղային տարբերութիւններ, կրօնական մտածելակերպի, որմէ կենցաղավարութիւն, հագուստ կապուստ, մանաւանդ լեզու եւ
ըմբռնումներ որոնք բազմահազար տարիներու ընթացքին ձեւաւորուած ու
կազմաւորուած են, որոնցմէ մին նաեւ հայը. Այսինքն՝ մենք: Անձնապէս այս
ՄԵՆՔ բառը կը դժուարանամ գործածել այնքան կրկնուած ու չարչարուած
բառ մըն է, աւելի քան Դ. Վարուժանի Տալիթան: Սակայն փախուստ չկայ
պիտի գործածենք եթէ պէտք ըլլայ մանրամասնութեան, պէտք է յստակեցնել:
Հօրս քով տարիքոտ անձ մը կու գար իբր այցելութիւն, եւ շատ կարճ
խօսակցութեան մէջ արդէն կը լսուէր «Այնթապցի թող ըլլայ, ցեխոտ
թող ըլլայ» (ի հարկէ թրքերէն, քանի որ Այնթապ, Քիլիս, Մարաշ եւ այլն
ստիպուած էին թրքերէն խօսիլ որպէսզի լեզունին զոհ չ՛երթայ թուրքի
պատիժին): Կիլիկիա չմնաց Ֆրանսան նուիրեց զայն Թուրքերուն իսկ հայեր
ապաստանեցան ֆրանսայի հովանաւորութեան տակ մնացած Սուրիոյ եւ
Լիբանանի մէջ: Գաղթական հայեր նոր կեանք սկսան. Եւ ի՜նչ կեանք. Բայց
պէտք է ապրիլ. Ապրիլ հայօրէն. Եկեղեցի, դպրոց, ակումբ ընդհանուրին իսկ
ընտանիքներ՝ ամէն ոք իր հասողութեան չափով. Թիթեղ, փայտի կտորներ,
անհրաժեշտութիւններ էին «տուն» մը ունենալու թէեւ կային նաեւ աւելի
յարմարաւէտ բնակարաններ որոնք հասու չէին շատերու: Իմ յաճախած
դպրոցս ալ՝ Սահակեան վարժարան, կ՛ըսէին թէ զինուորական ախոռ եղած է.
Բայց ընդարձակ էր եւ ունէր դաշտ, խաղավայր: Ձմրան տանիքը կը կաթկթէր...
բայց հայը կը կերտուէր.- դպրոցներ, եկեղեցիներ, ակումբներ սունկի նման
աճեցան: Հին օրերը փոխուեցան նո՛ր մտայնութեամբ պայմանաւորուեցան:
Կիլիկեան յուշերը անդենականի անցան: Նոր երկիր, նոր դար նոր բարքեր.
այս անգամ քիչ մը արաբականացած. Տարուինի խօսքը գործնականացաւ.
«Յարմարուողը կը գոյատեւէ»: Այդ յարմարուածութիւնը մարդ ի՛նք իր մէջ
պիտի ունենայ նախ. Բայց երբ հաւաքականութեան հետ է մեր գործը, կը
նշանակէ նաեւ՝ տարակարծութիւններ անխուսափելի են ինչ որ բնական է.
Բայց իբրեւ լոզունգ երբ «մէկ հայութիւն» ըսենք, այդ ի հարկէ կ՛ըլլայ կեղեւ եւ
ոչ թէ՝ կորիզ, խօսք, եւ ոչ թէ՝ գործք ու կը յիշես Կապուտիկեանի «Փշրուեցինք
աստղերի պէս ու ցրուեցինք աշխարհում»ը: Աշխարհ. Այսինքն՝ ձուլարան:
Իսկ ով ինչ կը փնտռէ կարելի է այս նոր դարուն. Անկարելիութիւններ
եղեր են կարելիութիւններ ու աշխարհը շրջուած է ամբողջութեամբ հին
հասկացողութիւններ տեղի տուած են նորերու. Հայրենիք հասկացողութիւնն
ալ մանաւանդ՝ շնորհիւ «Նոր աշխարհ»ներու գրաւչութեան. Ձեւով մը մեզի
համար «Ուր հաց հոն կաց» կը գործնականացուած է լայն չափանիշով ու
դեռ կը քաջալերուի ազատութեան, մարդավայել կեանքի պիտակի տակ:
«Անձը թէ գանձը» արդէն անձ եւ գանձ միաձուլուած են այս դրամատիրական
աշխարհի մէջ, որու մէջ մեր Հայրենիքն ալ կ՛ընդգրկուի...ի՞նչ ըսել. Հարցի
մը պարագային ընդհանրապէս թեր, դէմ եւ ձեռնպահներ կը գտնուին «Մէկ
Հայաստան մէկ հայութիւն» լոզունգին վերոյիշեալ երեք թեւերն ալ գոյ են ե՛ւ
պատմական անցեալի եւ ներկայ իրավիճակի իբրեւ արդիւնք. Հայաստան
տակաւին լինելութեան ճամբուն վրայ է փոթորիկներով առլի. Հին ուժեր,
նոր իրականութիւն, հայութիւնը կ՛անհանգստացնեն. Ձայներ չեն պակսիր
ոչ մէկ անկիւնէ, աշխարհի չորս ծագերէն, մանաւանդ՝ Աւետեաց Երկրէն:
Ո՞վ պիտի հանդարտեցնէ փոթորիկը, ո՞վ պիտի տայ հասարակ յայտարարը
երբ արդէն դուրսի ուժեր եւս օրն ի բուն կ՛ուզեն ոչ միայն հայու վերացումը,
այլ՝ համայն ազգերու, յանուն մէկ հասարակութեան:
Եկէք ջուր չտրամադրենք այս ազգակործան ջաղացքին:
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Պահպանենք Արեւմտահայերէնը
ՆՈՒԱՐԴ ՄԱՏՈՅԵԱՆ-ՏԱՐԱՔՃԵԱՆ
Ա.- Արեւելահայերէնն Ուարեւմըտա-հայերէնը Հայ Ժողովուրդի
Պատմական Ճակատգիրն Է Մենք
Ենք Մեր Լեզուին Ճակատագիրը
Որոշողը

Լեզուագիտութեան մէջ ընդունուած
տեսակէտ մըն է, թէ լեզուին բոլոր
յատկութիւնները կը կրեն ժողովուրդի
մտածելակերպին, միջավայրին եւ
քաղաքական կեանքի ազդեցութիւնը:
Այսինքն՝ իր ապրած կեանքի
ընթացքով ժողովուրդը կ՚որոշէ
լեզուին ճակատագիրը:
Լեզուական փոփոխութիւններու,
առաւել կամ նուազ չափով ենթակայ
են բոլոր լեզուները: Կը փոխուին
հնչիւնական կազմն ու օրէնքները,
բառերը, քերականական ձեւերը եւ
ուղղագրական կանոնները:
Այդ
փոփոխութիւնները
կը
կատարուին աննկատելիօրէն, աստիճանաբար, մինչեւ որ կազմեն նոր
որակ, որպէս լեզուի զարգացման
նոր փուլ:
Յիշենք՝ հայ ժողովուրդի դառն
ճակատագրի հետեւանքով, 387
թուականին Պարսկաստանն ու
Բիւզանդիոնը համաձայնեցան
Հայաստանը
բաժնել
երկու
մասերու, որոնք ըստ իրենց
աշխարհագրական
դիրքերուն
կոչուեցան Արեւելահայաստան եւ
Արեւմտահայաստան:
19-րդ դարուն երբ կը ձեւաւերուէր
աշխարհաբարը իբրեւ գրական լեզու,
Հայաստանի երկուածութիւնը կը
շարունակուէր: Ամէն մէկը ունէր
իր տնտեսական, քաղաքական
եւ մշակութային կեդրոնը: Արեւելահայոց կեդրոնն էր՝ Թիֆլիզը,
արեւմտահայոց կեդրոնը՝ Կ. Պոլիսը:
Գրական հայերէնի երկու տարբերակները՝ արեւելահայերէնն ու
արեւմտահայերէնը կազմուեցան
հիմք ունենալով երկու կարեւորագոյն
բարբառներ:
Արեւելեան Հայաստանի գրական
լեզուի հիմքը դարձաւ Արարատեան դաշտավայրի խօսակցական
լեզուն՝ արարատեան «ում» ճիւղի
բարբառը: Իսկ արեւմտահայերէնի
հիմքը դարձաւ Կ. Պոլսոյ «կը» ճիւղի
բարբառը:
Արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի տարբերութիւնները ի յայտ
կու գան ուղղագրութեան, ձեւաբանութեան, շարահիւսութեան,
բառագիտութեան եւ հնչիւնական
համակարգին մէջ:

Բ.- Արեւելահայերէնի Եւ Արեւմըտահայերէնի
Զարգացման
Ուղիները Թէ Ինչու Գրական
Հայերէնի Երկու Տարբերակները
Ունեցան Զարգացման Տարբեր
Ուղղութիւններ

Քանի որ լեզուի մը բոլոր յատկութիւնները սերտօրէն առնչուած են
ժողովուրդին ապրած միջավայրին
եւ քաղաքական կեանքին հետ:
Հետեւաբար հայութեան երկու
հատուածներու
պատմական
ճակատագրի հետեւանքով, գրական հայերէնի երկու տարբերակները՝ արեւելահայերէնն ու
արեւմտահայերէնը ունեցան զարգացման տարբեր ուղղութիւններ եւ
տարբեր ճակատագիր:
Այս առումով Արեւելահայերէնին
վիճակուեցաւ դառնալ պետական
լեզու:
Մինչ Արեւմտահայերէնի անորոշ
հեռանկարը, պատճառ դարձաւ
որպէսզի Լեզուաբանական նորագոյն
մեթոտներով քննութիւնը հիմնուի
միայն Արեւելահայերէնի վրայ որպէս՝
պետական լեզու:
Բոլորովին մոռնալով, որ ժամանակակից հայոց լեզուի կառուցուածքի ամբողջական նկարագրութիւնը տալու համար, չենք կրնար
անտեսել արեւմտահայերէնի գոյութեան փաստը:
Արեւելահայերէնը որպէս ժողովրդական պարզ լեզու դարձաւ մատչելի
ժողովուրդի բոլոր խաւերուն համար:
Իսկ արեւմտահայերէնը պահելով
գրաբարեան դասական դրոշմը,
դարձաւ մենաշնորհը գրողներու եւ
մտաւորականներու:
Հեռու մնաց ժողովուրդի լայն
զանգուածներէն, որոնք կառչած
մնացին իրենց գաւառաբարբառին:
Գրական հայերէնի այս երկու
դրսեւորոմները, իրենց լեզուական
կառուցուածքով ունին որոշ տարբերութիւններ:
Արեւելահայերէնը իր քերականութեամբ մօտիկ է գրաբարին, իսկ
բառապաշարով հեռու:
Մինչ արեւմտահայերէնը ճիշդ
հակառակը՝ իր լեզուական արժէքով աւելի մօտ է գրաբարին,
քերականութեամբ՝ հեռու:
Զգալի է տարբերութիւնը հնչիւնական համակարգին մէջ:
Արեւելահայերէնը հաւատարիմ մնաց
գրաբարեան դասական հայերէնի,
Մեսրոպեան գիրերու ստեղծը-ւած
մէկ հնչիւնին մէկ տառ սկզբունքին:
Այդպիսով
արեւելահայերէնը
պահեց եռաշարք բաղաձայնական
համակարգը:

Այսինքն՝ հին հայերէնի բաղաձայն
հնչիւններու համապատասխան
որակները: Այստեղ կարեւոր դեր
ունի շնչեղ-ոչ շնչեղ հակադրութիւնը :
Ինչպէս՝ բ, պ, փ, - գ, կ, ք, - դ, տ, թ, ձ, ծ, ց, - ջ, ճ, չ:
Իսկ արեւմտահայերէնը պահեց
միայն երկշարք բաղաձայնական
համակարգը: Այդպիսով յառաջացան
նմանաձայն, նոյնահունչ տառեր:
Ինչպէս՝ բ, փ, - գ, ք, - ջ, չ, - ձ, ց,
ուր գոյութիւն չունի հնչեղ-ոչ հնչեղ
հակադրութիւնը:
Այս երեւոյթը պատճառ դարձած է
աշակերտին մօտ շփոթ ստեղծելու:
Եւ այդ պատճառով նոյնահնչիւն
տառերը յաճախ կը գրուին մէկը
միւսին փոխարէն:
Հետեւաբար, նոյն հնչիւնը տարբեր
տառերով եւ նոյն տառը տարբեր
հնչիւններով արտայայտելու միջոցը, գիտականօրէն կը նկատուի
այբուբեններու թերութիւններէն
մէկը:
Ահա թէ ինչու գրական հայերէնի երկու
տարբերակները՝ Արեւելահայերէնն
ու Արեւմտահայերէնը, պատմական իրադարձութիւններու, ժամանակաշրջանի քաղաքական վերիվայրումներու պատճառով, ունեցան
զարգացման տարբեր ուղղութիւններ:

Գ.- Արեւմտահայերէնը Ոչ Պետական Բայց՝ Ազգային Լեզու Է
Արեւմտահայերէն Թէ՞ Սփիւռքահայերէն
Անցնող
սփիւռքի

տասնամեակներուն,
գաղութներուն մէջ

հայկական վարժարաններու թիւի
նուազումով, հայ սերունդներուն
դաստիարակութիւնը
դարձաւ
խնդրոյ առարկայ :
Լիբանանի հայահոծ գաղութին
մէջ վարժարան մը կը փակուէր:
Անդին Փարիզի մէջ համարեայ գոյութիւն չունէր Սամուէլ Մուրատեան
վարժարանը:
Սփիւռքի մամուլը ողողուեցաւ
զգաստութեան կոչերով, ըմբռնելու
պահին ծանրակշիռ բնոյթը, առաջքը
առնելու սպառնացող վտանգին:
Եւ հասանք այն եզրակացութեան,
թէ համասփիւռքեան ուսումնական պատասխանատու մարմնի
մը գոյութիւնը այդ օրերուն ոչ
միայն անհրաժեշտութիւն, այլեւ
անյապաղելի պահանջ մըն է:
Այդպիսով միայն կարելի է կանխել
սփիւռքի գաղութներուն մէջ հայապահպանման հիմնական ազդակի
տեղատուութիւնը, Հայոց լեզուի
ընդհանուր նահանջը:
Բայց չէ՞ որ մենք աւելի շատ
կը խօսինք քան կը գործենք:
Զարմանալի չէ, որ մինչեւ այսօր դեռ
չենք հասած շօշափելի արդիւնքներու
եւ դրութիւնը դարձած է աւելի
մտահոգիչ:
Լեզուի նահանջը ընդհանուր
եւ տխուր երեւոյթ մը կը պարզէ
ամէնուրեք: Երբ տակաւին օրէ օր
դպրոցներ կը փակուին սփիւռքի
տարբեր գաղութներու մէջ:
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Մշակութային Արձագանգ

Պահպանենք Արեւմտահայերէնը
Սկիզբը Էջ 04
Հայոց լեզուն կը նահանջէ ամէնուր
եւ ամէն տեղ: Եւրոպայի եւ Ամերիկայի մէջ նահանջը զգալի է
հասարակական բնագաւառներու
մէջ իր խիստ սահմանափակ գործածութեամբ:
Որովհետեւ նոր սերունդը չունի
հայերէն լեզուամտածողութիւն,
որովհետեւ շրջապատի մէջ տիրող
ընթացիկ լեզուն օտար լեզուն է:
Դրութիւնը կը տարբերի Արեւելքի
մեր գաղութներէն, ուր դեռ կը գործեն
ամենօրեայ հայկական վարժարաններ: Այս պարագային ալ զգալի
է հայերէն լեզուի նահանջը՝ որպէս
որակ:
Որովհետեւ քիչ չեն ծնողներուն թիւը,
որոնք նախապատուութիւնը կու
տան օտար վարժարաններուն եւ
իրենց զաւակներուն հետ կը խօսին
օտար լեզուով:
Եթէ սփիւռքի ընդհանուր պատկերը ունենանք մեր աչքին առջեւ,
պիտի տեսնենք, թէ այսօր գրեթէ
անհետացած է գաւառաբարբառով
խօսող սերունդը:
Իսկ
ժողովուրդին
կենդանի
լեզուա-հաղորդակցման միջոցը
խօսակցական լեզուն է, որ հասարակութեան տարբեր խաւերու մօտ
յառաջացուցած է բառապաշարի
զգալի նահանջ եւ լեզուի աղաւաղում:
Այն պատճառով, որ սփիւռքահայը
զանազան գաղթօճախներու մէջ,
շարունակաբար շփման մէջ կը
գտնուի տեղացի բնակչութեան
լեզուական աշխարհին հետ:
Եւ բնական է, որ լեզուի հնչական
տարբերութիւններ յառաջանան
միջավայրի եւ շրջապատի ազդեցութեամբ:
Ազդեցութեան
նմանօրինակ
երեւոյթներ կը յայտնուին բառապաշարի, քերականական կառուցուածքներու եւ ընդհանրապէս
դարձուածաբանութեան մէջ:
Հետեւաբար այսօր սփիւռքի 3-րդ
եւ 4-րդ սերունդը միջավայրի
եւ շրջապատի ազդեցութեամբ,
արհեստականօրէն կը վերստեղծէ
դարասկզբի մշակուած արեւմտահայերէնը:
Այս դրութիւնը մեզի ըսել կու տայ,
թէ սփիւռքի գաղութներուն մէջ,
ժողովուրդին խօսակցական լեզուն
սփիւռքահայերէնն է:
Նման պարագայ մը, յետագային
կրնայ խորացնել գրական եւ
խօսակցական լեզուներու միջեւ
եղած տարբերութիւնները:
Եւ օր մը հարուստ եւ կորովի

արեւմտահայերէնը, ժողովուրդի
մեծամասնութեան համար կրնայ
դառնալ գրքային, ոչ կենդանի: Այն
ինչ որ պատահեցաւ մեր հին լեզուի՝
գրաբարին հետ:
Երեւոյթ մը, որ վերատեսութեան
կը կարօտի համասփիւռքեան
ջանքերով: Յատկապէս ի մտի
ունենալով, թէ Արեւմտահայերէնը դեռ կը շարունակէ գոյատեւել
իբրեւ սփիւռքահայութեան լեզուահաղորդակցման միջոց:
Հետեւաբար, որպէսզի լեզուն մնայ
կենդանի, հարկաւոր է նախ փրկել
հասարակութիւնը, փրկել հայ
դպրոցը:
Չմոռնանք՝ որ ժողովուրդը ինքն է,
որ կ՚որոշէ լեզուին ճակատագիրը…

Դ. Արեւելահայերէնն Ու Արեւմըտահայերէնը Հայոց Լեզուի
Հարստութիւնն Է

Եթէ մենք՝ պատմական ճակատագրի
բերումով, քաղաքական դժբախտ
բաժանմամբ ունեցանք արեւելեան
եւ արեւմտեան աշխարհաբարը:
Լեզուական տեսանկիւնէն, մեր
լեզուի այս երկու տարբերակները
կը հանդիսանան հայոց լեզուի
հարստութիւնը:
Լեզուներու զարգացման օրէնքին
համաձայն, երբ ժողովուրդի մը
գաւառաբարբառներէն
մին՝
գերակշռութիւնը ունի ցեղակից
բարբառներու վրայ, իր կազմութեան
կատարելութեամբ:
Ժամանակի ընթացքին այդ բարբառը կը սկսի տիրապետել միւսներուն վրայ, ի վերջոյ կը դառնայ
պաշտօնապէս ընդունուած լեզու:
Այսպէս պատահած է Ֆրանսայի
Իլ տը Ֆրանսի լեզուի եւ նոյնպէս
Գերմանիոյ Հարաւային գերմաներէնի պարագային, նաեւ ուրիշ
երկիրներու մէջ: Այն ինչ որ
պատահած է Հին հայերէնի եւ Նոր
հայերէնին համար:
Օրինակ, ինչ անպատեհութիւն
ունեցած է ֆրանսերէնի համար
«Փրովանսիալ» լեզուի եւ գրականութեան գոյութիւնը: Կամ
անգլիական եւ ամերիկեան անգլերէնը, որ թէեւ տարբեր ազգութիւններու լեզուներ են, բայց միաժամանակ կը հանդիսանան միեւնոյն
լեզուի երկու ձեւերը:
Հետեւաբար կ՚ուզենք շեշտել,
թէ Հայոց լեզուի երկու տարբերակներու՝ Արեւելահայերէնի եւ
Արեւմտահայերէնի գոյութիւնը, չի
նշանակեր երկու տարբեր ազգային
լեզուներու գոյութիւնը: Այլ կը
նշանակէ, թէ հայ ժողովուրդի գրական լեզուի երկու տարբերակները,

ժամանակակից հայերէնի կառուցուածքի ամբողջական պատկերն
է: Հայոց ազգային լեզուի գոյութեան
երկու ձեւերն են։ Եւ կը նշանակէ՝ թէ
Հայ ժողովուրդը ունի մէկ Ազգային
լեզու՝ Արդի Հայերէնը, իր գրական
երկու դրսեւորումներով:

Ե. Արեւմտահայերէնը՝ Արեւմտահայութեան Գոյութեան Փաստն Է
«Լեզուն ամենանուրբ երեւոյթներից
է,
սիրողականութիւն չի հանդուրժում,
կամայականութիւններ չի հանդուրժում»:
Գէորգ Ջահուկեան
Եթէ կարենանք ճիշդ ընկալել մեր
մեծերուն՝ հայոց լեզուի պատմութեան
խորագէտ, անուանի հայագէտներու,
հայագիտութեան տեսաբաններու
խորհուրդները, պիտի կարենանք
իրականցնել մեր ազգային միասնութիւնը, հայրենիքի, ազգի ու ժողովուրդի, հայ գրականութեան ու հայ
մշակոյթի միասնութեամբ:
Անցնող
տասնամեակներուն,
հայագիտութեան
խոշորագոյն
լեզուաբաններէն, միջազգային
ճանաչում
ունեցող
ներհուն
գիտնական՝ Ակադեմիկոս Գէորգ
Ջահուկեան (որուն աշակերտելու
բախտը ունեցած եմ), վերլուծելով հայ ժողովուրդի լեզուական
մերձեցման խնդիրը, լեզուագէտի
իր հիմնաւորուած խօսքը, որպէս
կտակ կը փոխանցէր սերունդներուն.
«Հայ
ժողովուրդի
տարբեր
հատուածների լեզուակսն մերձեցման
խնդիրը առաջնակարգ, բայց աստիճանական լուծում պահանջող խնդիր
է, որ պէտք է հիմնուի որոշակի
ծրագրերի վրայ:
«Եթէ մենք կարողանանք ներքին
եւ արտաքին սփիւռքի ներկայացուցիչների հետ պարբերական
հանդիպումներ ունենալ, մշակել
տառադարձութեան ըստ հնարաւորին մօտ սկզբունքներ. որոշենք տերմինաբանութեան եւ
բառագործածութեան քիչ թէ

շատ ընդհանուր նորմաներ, իրականացնենք
ուղղագրական,
կէտադրական եւ ուղղախօսական
ընդհանուր
միջոցառումներ,
ընդհանրապէս քայլ առ քայլ
իրար ընդառաջ գնանք այն բոլոր
հարցերուն, որոնց մէջ կարելի է
ընդառաջ գնալ, այդ կը լինի շատ
աւելի օգտակար, քան արեւելահայ
ուղղագրութեան միակողմանի եւ
հապճեպ փոփոխութիւնը»:
Այս ուղղութեամբ կարեւոր է ընդգծել
հետեւեալ նկատառումները, ի մտի
ունենալով.Ա.- Լեզուն ընդհանրապէս կը
կազմուի կենդանի գործածութեան
մէջ:
Լեզուն կարելի չէ ստեղծել մեր
ցանկութեամբ եւ մեր ցանկացած
պահին:,
Բ.- Երկու գրականներու բառապաշարը, կարելի է բնութագրել
մերձեցման փոխներթափանցման
որոշակի միտումներով:
Գ.- Արեւմտահայերէնի քննութիւնը
հարկաւոր է կատարել լեզուաբանական նորագոյն մեթոտներով,
նկատի առնել՝
1- Գրական արեւմտահայերէնի կանոնական մակարդակը, քերականական կառուցուածքը, զարգացման
ներկայ իրավիճակին մէջ:
2- Արեւմտահայերէնի լեզուական
երանգները, բառաձեւերու, կենսունակ բառերու ներկայիս ունեցած
գործածութեան ոլորտները: Լեզուի
զարգացման ուղղուածութիւնը:
Որովհետեւ՝
կանոնաւորուած
արեւմտահայերէնը միայն կրնայ
դիմանալ սփիւռքացած մեր կեանքի
վերիվայրումներուն:
Պահպանե՛նք Արեւմտահայերէնը, իր
հարուստ աւանդոյթներով:
Արեւմտահայերէնը՝ Արեւմտեան
Հայաստանի, Հայ ժողովուրդի
Արեւմտահայ հատուածի, ազգային
գոյութեան եւ էութեան անհերքելի,
ամենախոշոր փաստն է…:
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Ռոզընհանի Հոգեբանական Գիտափորձը
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Դ

արեր շարունակ գիտական տուեալներ ստանալու
կամ վարկածները յստակեցնելու նպատակով կատարուած են փորձեր, որոնք
նպաստած են գիտութեան
զարգացման եւ բազմաթիւ
ոլորտներու մէջ արդիւնաւէտ
օգտագործման։ Ամերիկացի
հոգեբան Տէյվիտ Ռոզընհան 1973
թուականին իրականացուցած է
հոգեբանական գիտափորձ մը,
որ հոգեբանութեան ոլորտէ ներս
ստեղծեց լայն արձագանգ։ Այս
գիտափորձով Ռոզընհան կասկածի տակ առած է հոգեբուժական
ախտորոշման վստահելիութիւնն
ու արդիւնաւէտութիւնը։
Ռոզընհանի գիտափորձը տեղի
ունեցած է երկու փուլով։ Առաջին փուլին ընդգրկուած էին հոգեպէս առողջ
«կեղծ այցելուներ», որոնք կեղծելով լսողական զգայապատրանքներ ունենալը՝
մուտք գործեցին ամերիկեան տասներկու տարբեր հոգեբուժարաններէն ներս։
Հոգեբուժական նախնական զննութեան ժամանակ բոլոր կեղծ այցելուներ
յայտնեցին, թէ անոնք կը լսեն իրենց սեռէն մարդոց ձայներ, որոնք յաճախ
կ՚ըսեն «դատարկ, սին, պարապ»ի նման բառեր։ Այդ բառերը մասնաւորապէս
ընտրուած էին, որովհետեւ անոնք մասամբ կը պարունակէին գոյացական
(existential) նշաններ։ Գիտափորձի բոլոր մասնակիցները դարմանման
տակ առնուեցան եւ բոլորի պարագային ախտորոշուեցան հոգեկան
հիւանդութիւններ։
Երկրորդ փուլին՝ դարմանման տակ առնուելէ յետոյ կեղծ այցելուները սկսան
անձնակազմին յայտնել, թէ իրենք լաւ կը զգան, այլեւս զգայապատրանքներ
չեն ունենար։ Այցելուներէն ոմանք մեկուսացման պայմաններու ներքեւ
անցուցին քանի մը ամիս։ Հարկ է նշել, որ բոլորը ստիպուած էին ընդունիլ
իրենց հոգեկան հիւանդութիւնը եւ համաձայնիլ համապատասխան բուժման՝
գործածելով դեղամիջոցներ, որոնք հոգեբուժարաններու պայմաններէն էին։

Quarantaine
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
Սկիզբը Էջ 03
2.Tank
Նոյն ինքն է՝ բոլորիդ ծանօթ պատերազմական պողպատեայ ամրակուռ
զրահապատը, որուն արեւմտահայերէն տուած ենք հրասայլ անունը, մինչ
արեւելահայերը պարզապէս տառադարձած են օտար անունը ու դարձուցած են
զայն տանկ: Ինչո՞ւ...որովհետեւ հրասայլ բառը չի հրապուրեր զիրենք (ինչպէս
դրամատուն-ը թերի կը գտնէր վարորդս՝ նախընտրելու համար բանկ-ը, որ...
աթոռ կը նշանակէ):
Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ tank,– ան պարզապէս կը նշանակէ սնտուկ, ոչ աւելի, ոչ
պակաս:
Մինչ հայերէնը հրաշալի կը բացատրէ տուեալ առարկան. ան նախ եւ առաջ
կառք մըն է՝ սայլ մը, որ...կրակելու կը ծառայէ. եզր մը կրնա՞յ ասկէ աւելի
ընդգրկուն ըլլալ...
*

*
*
Համաշխարհային առաջին պատերազմի ընթացքին էր, որ անգլիացիները
կառուցեցին առաջին հրասայլերը՝ ծայրայեղ գաղտնապահութեան մէջ:
Սնտուկներու մէջ դրուած՝ անոնք գերմանական ճակատ առաքուեցան մեծ

Հիւանդանոցի աշխատակիցները չյաջողեցան յայտնաբերել կեղծ այցելուները։ Վերջիններս ազատ արձակուեցան «մտաթուլութեան յետադիմելու»
ախտորոշմամբ, ինչ որ Ռոզընհան կը համարէ այն բանի ապացոյց, թէ
որպէս անդառնալի վիճակ կ՚ընկալուի հոգեկան հիւանդութիւնը, որու
արդիւնքին ալ կը ձեւաւորուի ցմահ «ընկերային պիտակ»։ Այսինքն՝ երբ մէկը
մտաթուլութեամբ պիտակուած է, այլեւս ոչինչ կրնայ ընել այդ «պիտակ»ի
ոչնչացման համար։ Արդիւնքները նաեւ կը վկայեն, թէ այդ պիտակը նաեւ կը
հիմնաւորէ տուեալ անձի եւ անոր վարքի մասին ուրիշներու տպաւորութիւնը։
Գիտափորձի արդիւնքները ամփոփուեցան «Հոգեպէս առողջներ խելագարներու եզրին» խորագրեալ յօդուածին մէջ, որ հրապարակուեցաւ
Science թերթին մէջ։ Այս հրատարակութիւնը կը համարուի հոգեբուժական ախտորոշման մասին գրի առնուած կարեւորագոյն քննադատական
յօդուածներէն մին։ Գիտափորձը լայն արձագանգ ստեղծեց երկրէն
ներս։ Հիւանդանոցի մը անձնակազմը կապ հաստատելով Ռոզընհանի
հետ՝ կը պահանջէ անոնց ուղարկել կեղծ հիւանդներ։ Հիւանդանոցի
աշխատակիցները ծանօթ էին նախորդ գիտափորձի արդիւնքներուն եւ կը
հաւատային, որ իրենց հաստատութեան մէջ նման սխալներ չեն գործուիր։
Ռոզընհան անոնց հետ պայմանաւորուեցաւ, որ մօտակայ երեք ամսուան
ընթացքին հոգեբուժարան կրնան դիմել մէկ կամ մէկէ աւելի կեղծ այցելուներ,
որպէսզի իւրաքանչիւր դիմում ներկայացուցած այցելուի գնահատումը
իրականացուի այն հաշուարկով, որ ան կրնայ կեղծարար ըլլալ։ Անձնակազմը
ձախողելով՝ որպէս կեղծարարներ նշեց բաւական մեծ քանակութեամբ
իսկական հիւանդներ։ 193 հիւանդը կեղծարար համարեցին եւ աւելի քան
60 հիւանդէ կասկածեցան կեղծարար ըլլալու հանգամանքով։ Մինչդեռ,
իրականութեան մէջ Ռոզընհան այդ հիւանդանոցը կեղծ այցելու չէր ուղարկած
եւ բոլոր այն հիւանդները, որոնք անձնակազմի կողմէ կեղծարար նկատուած
էին, կամ կասկածելի էին իբրեւ կեղծարարներ, իրական հիւանդներ էին։
Արդիւնքներու հիման վրայ յայտնի դարձաւ, որ նման սխալներու տեղի տուող
որեւէ ախտորոշում վստահելի կամ յուսալի չի կրնար ըլլալ։
Այս գիտափորձով կարելի եղաւ նաեւ եզրակացնել, որ հոգեբուժարաններու մէջ
հնարաւոր չէ զանազանել առողջ եւ հիւանդ մարդիկ։ Ռոզընհանի գիտափորձը
թոյլ տուաւ ենթադրել, թէ հոգեբուժարաններու ընկերային-հոգեբանական
խնդիրներու գիտակցումը եւ լուծումը կրնայ նպաստել աշխատակիցներու
վերապատրաստումը եւ հոգեբուժական ծառայութիւններու հիմնումը։ Այս
բոլորին համար հոգեկան եւ վարքային շեղումներու մասին աշխատանքը
առաւել արդիւնաւէտ կ՚ըլլայ, քան հոգեբուժական ախտորոշումը։
Այլ հետազօտողներու գիտափորձերէն եւս ստացուած են նման արդիւնքներ,
որոնք կը վկայեն հոգեբուժական ախտորոշման ոչ-արդիւնաւէտութեան եւ
ոչ-վստահելիութեան մասին։

զգուշութեամբ՝ tank անունին տակ, ուստի նաւահանգիստի պաշտօնական
տոմարներուն մէջ այդ «ապրանք»-ը արձանագրուեցաւ պարզապէս իբրեւ
tank` սնտուկ, ուրիշ որեւէ մանրամասնութիւն չտրուեցաւ, եւ այնուհետեւ,
երբ այլեւս գաղտնիք չէր մնացած,
ան շարունակեց կոչուիլ այդ նոյն
անունով, որ ընդօրինակուեցաւ աշխարհի բազմաթիւ լեզուներէն, ներառեալ...
արեւելահայերէնը:
Այսօր ոչ մէկ արեւելահայ կը ճանչնայ հրասայլ եզրը:
Գալով բառարաններուն՝
***Մալխասեան բացարձակապէս ոչ մէկ յիշատակութիւն կը կատարէ անոր:
Մինչ երկար-բարակ կը բացատրէ տանկ-ը իրեն յատուկ պայծառութեամբ ու
պերճախօսութեամբ՝ նշելով, թէ ան փոխառութիւն է ռուսերէնէ:
***Աղայեան փակագծի մէջ կը նշէ՝ արեւմտահայերէն, եւ կից կու տայ
«արեւելահայերէնը», այսինքն՝ տանկ: Կը յիշատակէ հրասայլ հիմքով քանի
մը ուրիշ բաղադրութիւններ՝ բոլորին քով հետեւողականօրէն յիշատակելով
անոնց արեւմտահայերէնին պատկանելութիւնը:
***Ակադեմիայի քառահատորը դրած է չոփ-չոր «հրասայլ-տանկ» երկբառ
բառայօդուածը՝ այնուհետեւ այլեւ բնաւ չյիշատակելով հրասայլ-ը:
***Սուքիասեանի հոմանիշներու բառարանը կը դնէ հրասայլ եւ իսկոյն պարզ ու
մեկին կը յղէ տանկ-ին, որ կը նշանակէ, թէ նման բառ չի ճանչնար ժամանակակից
արեւելահայերէնը:
Եւ այսպէս, դժբախտաբար, քանի՜-քանի՜ հազարաւոր աթոռատիպ ու սնտուկակերպ
բառեր թխմուեցան արեւելահայ բարքերուն մէջ՝ մոռացութեան տալով արեւմտահայ
բառարանագրական գանձարանի այն անսպառ հարստութիւնը այնքա՜ն գեղեցիկ,
թելադրական ու վայելուչ բառերու, որոնք արեւմտահայերէնի սեմէն անդին չանցան:
Որքա՜ն դիպուկ ու տեղին է Անառակ որդիին դառնութիւնը.
«Քանի՜ վարձկաններ կուշտ կ’ապրին հօրս տան մէջ, իսկ ես հոս սովամահ կը մեռնիմ»:
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Ռուս 50 Բժիշկ Կ’աջակցի Հայաստանին

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Չարն ու բարին
Փոխկապակցուած
Տարրեր են հի՜ն։
Դիմէք բոլոր
Լեգենդներին։
Այդ տևական
Պայքարը դեռ
ընթանում է
Մեր օրերին։
Ծուռը նստենք
Խօսենք շիտակ։
Ո՞վ է տնքում
Չար ճամբարի
Յոյժ ճնշման տակ։

ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն կը
յայտնեն, որ Յունիս 21-ին յատուկ չուերթով
Հայաստան ժամանած է ռուս բժիշկներու առաջին
խումբը` աջակցելու «Քորոնա» ժահրի դէմ
պայքարի ծիրէն ներս:
Առողջապահութեան նախարարութեան նախաձեռնութեան արձագանգած է ռուսաստանցի շուրջ
50 բժիշկ: Ըստ սահմանուած յաջորդականութեան`
անոնք առանձին մասնագիտական խումբերով
պիտի ժամանեն Հայաստան:
Յաջորդ խումբի այցելութիւնը կը նախատե-

սուի Յուլիսի սկիզբը: «Չուերթով Հայաստան
տեղափոխուած են նաեւ առողջապահութեան
նախարարութեան նուիրաբերուած բժշկական
սարքեր եւ անձնական պաշտպանիչ պարագաներ։
«Նուիրատուութեան համար շնորհակալութիւն կը
յայտնենք «Վիվա» բարեգործական հիմնադրամին
եւ կառոյցի հոգաբարձուներու անդամ, բժշկական
գիտութիւններու դոկտոր Գէորգի Մելքոնեանին»,ըսուած է նախարարութեան տարածած
հաղորդագրութեան մէջ:

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն
Թուրքիան Արաբներու Թշնամին Է. Յայտարարեց Ամրօ Մուսայ
Սկիզբը Էջ 01
«Շրջանին մէջ կը դիմագրաւենք շատ վտանգաւոր զարգացումներ, որոնց նորագոյնը
թուրքիոյ նոյն պահուն մէկէ աւելի վայրի մէջ
գտնուելու կարողութիւնն է, ուստի թուրքիան
իր ռազմավարական կարողութեան պատճառով

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Սկիզբը Էջ 02
Պատերազմէն վերջ կը նուիրուի վիպագրական
ճիւղին. եւ իր բեղուն երեւակայութեամբ եւ
գրաւիչ ու խայթհամեղ ոճով յաջորդաբար
կ’արտադրէ գործեր. որոնք ցոյց կու տան թէ
հեղինակը բրիտանական աշխարհի բարեկեցիկ դասուն կենցաղն ու տիպարները
լաւագոյնս ուսումնասիրած էր. Եւ որոնցմով
աշխարհահռչակ կը դառնայ, - չէ՞ որ տիեզերական էր գործածած լեզուն, անգլիերէնը:
Ահա իր սկզբնական տարիներու երկերը.
Կանանչ գլխարկը, Ասպատակութիւն, Անհեթեթ
կինը. Լոնտոնեան Արկածախնդրութիւն: Բոլոր
անգլիական թերթերը միշտ ներբողած են
հայածին Արլէն Մայքլը:
Մ. Արլէն 1924-ին Միացեալ Նահաներու մէջ
լոյս ընծայեց նոր հատոր մը, Չքնաղ Մայիս,

արաբական աշխարհին համար աւելի
վտանգաւոր է, քան իրանը, ինչպէս նաեւ անդամ
է նաթօ-ին եւ ռազմավարական ու հսկայական
յարաբերութիւններ ունի միացեալ նահանգներու,
ռուսաստանի, ինչպէս նաեւ հասարակաց շահեր
եւրոպական միութեան հետ»:
Շար. Էջ 08
որուն մասին Ուըրլտ թերթի քննադատը
խիստ արտայայտուեցաւ սակայն, հեղինակը
ներկայացնելու իբր մէկը՝ որ ժողովրդականութիւն շահելու մարմաջէն տարուած, իր
գրիչին իջեցուցած է հասարակ վիպասաններու
աստիճանին: Որքան որ Արլէն առիթ չէ ունեցած
լեզուն սորվիլ եւ հայ մշակոյթով սնանիլ, սակայն
ամէն առիթի յայտնած է հպարտութեամբ իր
հայ ըլլալը: 1924-ին երբ Ամերիկա գնաց՝ ան
շփում ունեցաւ իր ազգակիցներուն հետ: Միացեալ Մահանգներու թերթերէն մին Գըրրընտ
Օփինեըն գրեց մեր ազգակցին մասին. «Մ.Արլէն
նոր աստղ մըն է գրական երկնակամարին վրայ։
Այս երիտասարդ Հայը կը գրէ անգլերէն ա’յնքան
սահուն եւ խնամեալ՝ որ կարծես անգլիացի մը
եղած ըլլար: Իբր զրուցաբան՝ կարելի է դասել
եթէ ոչ Ասքըր Ուայլտի, գէթ Մաքս Պիրպոմի
շարքին»: Ն. Եորք Թայմզ, «Նրբակերտ ու
ողջամիտ երկ («Կանանչ գլխարկը»), վախճանը
կատարելութեան, որով ստուգիւ պիտի պարծէր
մերօրեայ որեւէ վիպագիր. Հրաւէր մը անթերի
արուեստի:

Թոյլ տուէք ես
ազդարարեմ.
-Ազգս՝ հայոց
Միշտ, շարունակ
Ելք է փնտրում
Ազատութեան,
Բայց չի գտնում։

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

23

2020
ՅՈՒՆԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՍԱՄՈՒԷԼ ՄԱՐՈՒԹԵԱՆ
(1959)
«Տանթէ»
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Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ,
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ կը թեթեւցնէ
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է:
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային
ժառանգութիւն մը:
Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:
«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Աշխարհիս վրայ անսպասելիօրէն վրայ հասաւ “Քորոնա” պսակաձեւ
ժահրը, որ անխղճաբար թողեց իր բացասական ազդեցութիւնը հանգիստ
կեանքի բոլոր բնագավառներուն, ի մասնաւորի կրթական ոլորտին վրայ։
Ուստի, ժահրին ստեղծած ընկերատնտեսական դժուարութիւններուն
դիմաց, եւ անոր զուգահեռ կատարուած նիւթաբարոյական աջակցութիւնները, խոնարհաբար կը փարատեն ամէն խոչընդոտ։
Հետեւաբար, Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին կրթական
ընթացքը առողջ ու կենսական պահելու համար, վարժարանս շնորհակալութեամբ կը ստանայ հետեւեալ նուիրատուութիւնը.֊
Տիար Վազգէն Հատիտեան
1.000ԱՄՆ Տոլար
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Տնօրէնութիւն ու Հոգաբարձութեան կազմ

ՄԱՀԱԶԴ

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն
Թուրքիան Արաբներու Թշնամին Է...
Շար. էջ 07-էն
Մուսա կը կարծէ, թէ «կարելի
պիտի չըլլար թուրքիոյ ընել ինչ
որ կ’ընէ լիպիոյ մէջ, կամ անցնիլ
միջերկրականի ջուրերը, կամ
պարտադրել իր ռազմավարական
ներկայութիւնը, վարձականներու
եւ միլիցներու ճամբով առանց մեծ
ուժերուն համաձայնութեան»,աւելցնելով, որ անգարա անշուշտ
որ օգուտ կը քաղէ այդ բոլորէն:
Ան մատնանշած է, որ մեծ ուժերը
ներկայ են լիպիոյ մէջ, ինչպէս՝
միացեալ նահանգներ, ռուսաստան
կամ եւրոպական այլ երկիրներ:
«պայման չէ որ այս երկիրներու
շահերը համահունչ ըլլան, բայց
բոլորն ալ կը ձգտին պահելու իրա-

վիճակը ինչպէս որ է, մինչեւ յարմար
կարգաւորում»:
Ըստ Մուսայի, այս ուժերը « չեն ուզեր,
որ Սարաժը՝ (Թրիփոլիի կառավարութեան նախագահը) տիրանայ
ամէն ինչի, ոչ ալ Հաֆթարը (Լիպիոյ
ազգային բանակի հրամանատարը)
տիրանայ ամէն ինչի»:
Ուշագրաւ է, որ Ամրօ Մուսայի այս
աննախադէպ յայտարարութիւնը
կը հնչէ եգիպտոսի նախագահ զօր.
Ապտըլ ֆաթահ Ալի Սիսի բաւական
ձիգ յայտարարութիւններէն առաջ,
որոնց ընթացքին սիսի անուղակիօրէն ըսած էր, որ իրենք լիպիոյ
հարցով վճռական են եւ դէմ պիտի
դնեն արաբական շահերուն դէմ
գործողներուն։
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Անահիտ Ղազարեան
Տէր եւ տիկին Շահան եւ Գոհար Գանտահարեան եւ դուստրը՝ Ալիք
Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Շաղիկ Խիւտավերտեան եւ զաւակները՝
Կալի եւ Կարէն
Տէր եւ տիկին Արէն եւ Սանան Քերթէշեան եւ զաւակը՝ Արամ
Գանտահարեան եւ Աբովեան ընտանիքներ
Խիւտավերտեան եւ Քերթէշեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց քրոջ, մօր, մեծ մօր եւ
հարազատին՝

ՄԱՐՕ ԳԱՆՏԱՀԱՐԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 21 յունիս 2020-ին, կէսօրէ ետք ժամը
4։00-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ երկուշաբթի,
22 յունիսին, կէսօրէ ետք ժամը 2։00-ին, Անթիլիասի մայր տաճարին
մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Ճիւնիի Ազգային
գերեզմանատունը։
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
Ցաւակցութեան համար գրել՝ shahank@hotmail.com ե-նամակի հասցէին։
***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք»ի ընտանիքը իր խորազգաց
ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալին ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն, ի մասնաւորի մեր գործընկեր՝ Շահան
Գանտահարեանին եւ իր ընտանիքին:
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